
Loonaanpassing
A de aanpassing geldt voor de schaallonen en voor de reële lonen
M De aanpassing wordt berekend op het schaalloon. Het verschil tussen het reële loon en dat schaalloon blijft behouden.
R de aanpassing geldt enkel voor de reële lonen.  De schaallonen wijzigen niet.
S de aanpassing geldt enkel voor de schaallonen.  Zij geldt niet voor de reële lonen die hoger zijn dan de nieuwe schaallonen.
P

Paritair Comite Naam
Index I

conventie C
loons-

aanpassing Verhoging Commentaar

100 aanvullend paritair comité voor de werklieden CAO

- Toekenning van een eindejaarspremie (jaarlijkse premie) : 31 x basisuurloon. 
Referteperiode van 01.01.2021 tot 31.12.2021. Deeltijdsen pro rata. Uitbetaling samen met 
het loon van december 2021.

Niet van toepassing indien de onderneming recurrente gelijkwaardige effectieve 
loonsverhogingen en/of andere voordelen in 2016 en/of in 2017-2018 heeft ingevoerd die 
in 2020 nog steeds van toepassing zijn.

100 aanvullend paritair comité voor de werklieden CAO A 0,40%

- CAO-verhoging 0,4 %

Niet van toepassing op de reële lonen voor zover gelijkwaardige effectieve verhogingen van 
het loon en/of andere voordelen worden toegekend in 2021-2022 op ondernemingsvlak 
(uitgezonderd bonussen CAO nr.90, coronapremies en automatische loonsverhogingen in 
toepassing van collectieve ondernemingsbarema's).

Loonsverhoging december 2021

de aanpassing wordt berekend op het schaalloon aan spanning 100.  De overige schaallonen worden aangepast in functie van hun onderlinge loonspanning.  De aanpassing geldt ook voor de reële lonen, 
echter zonder met die loonspanning rekening te houden.



100 aanvullend paritair comité voor de werklieden CAO

- Eenmalige coronapremie toe te kennen door de ondernemingen :
- die een positieve bedrijfswinst (code 9901) behaald hebben in 2019 en 2020; EN
- waarbij er sprake is van een omzetstijging (code 70) of stijging van de brutomarge (code 
9900) met ten minste 5% in 2020 ten opzichte van 2019.

De coronapremie wordt toegekend aan de arbeiders in dienst op 30.11.2021 en bedraagt :
- 125 EUR indien de omzet (code 70) of de brutomarge (code 9900) met ten minste 5 % 
gestegen is in 2020 ten opzichte van 2019;
- 250 EUR indien de omzet (code 70) of de brutomarge (code 9900) met ten minste 10 % 
gestegen is in 2020 ten opzichte van 2019.

Pro rata prestaties en gelijkgestelde periodes tussen 01.12.2020 en 30.11.2021. Pro rata 
voor deeltijdse werknemers.

De eventuele coronapremie toegekend op ondernemingsniveau wordt in mindering 
gebracht.

De syndicale delegatie (of bij gebrek hieraan, de arbeiders) zal uiterlijk op 31.12.2021 
schriftelijk geïnformeerd worden over de toekenning van de coronapremie.

106.02 paritair subcomité voor de betonindustrie Index S 2,00% -  Vorige lonen x 1,02

109 paritair comité voor de kleding-en confectiebedrijf CAO

- Coronapremie van 200 EUR. 
- Pro rata effectieve prestaties en gelijkgestelde afwezigheden in de periode van 01.11.2020 
- 31.10.2021. 
- Deeltijdsen pro rata. 
- Toekenning uiterlijk op 31.12.2021. 
- Totale kost is recupereerbaar bij het Sociaal Fonds.

111.01 Industriële metaalbewerking CAO

- Forfaitaire bruto retroactiviteitspremie : 200 EUR aan werknemers in dienst op 
30.11.2021. Pro rata deeltijdsen. Te betalen in december 2021.

Deze premie kan vervangen worden door een gelijkwaardig voordeel mits een 
ondernemingsCAO gesloten op uiterlijk 15.01.2022. 
- In ondernemingen zonder vakbondsafvaardiging die geen CAO sluiten, is de goedkeuring 
van het paritair comité nodig.



111.01 Industriële metaalbewerking CAO

- Coronapremie van 300 EUR voor werknemers in dienst op 30.11.2021. Voor 
ondernemingen met bedrijfswinst (code 9901) voor het boekjaar 2020, te verhogen met :

- 200 EUR wanneer de brutomarge van het boekjaar 2020 gelijk of groter is dan de 
gemiddelde bruto-marge over de boekjaren 2018 en 2019.

OF

- 100 EUR wanneer de brutomarge van het boekjaar 2020 maximaal 10% lager is dan de 
gemiddelde bruto-marge over de boekjaren 2018 en 2019.

Pro rata deeltijdse werknemers. Opting-out via ondernemings-cao mogelijk.

Niet van toepassing voor bedrijven :

- die bedrijfsverlies (code 9901) leden in de boekjaren 2019 en 2020 met een daling van de 
bruto marge van minimaal 10% in het boekjaar 2020 ten opzichte van de gemiddelde bruto 
marge over de boekjaren 2018 en 2019;

OF

        

111.01 Industriële metaalbewerking CAO

- Verlenging aanvullende eindejaarspremie : 7,5 EUR/dag tijdelijke werkloosheid overmacht 
- corona, die niet gelijkgesteld is voor de toekenning eindejaarspremie.
- Max. 100 arbeidsdagen.
-Aanvullende vergoeding tijdelijke werkloosheid toegekend op ondernemingsniveau 
worden aangerekend op de aanvullende eindejaarspremie.

Niet van toepassing indien

- de onderneming de sectorale regeling van de eindejaarspremie niet toepast.

- op ondernemingsniveau afspraken over de gelijkstelling eindejaarspremie tijdelijke 
werkloosheid overmacht - corona.

Vanaf 1 oktober 2021 .



111.02 Ambachtelijke metaalbewerking CAO

- Forfaitaire bruto retroactiviteitspremie : 200 EUR aan werknemers in dienst op 
30.11.2021. Pro rata deeltijdsen. Te betalen in december 2021.

Deze premie kan vervangen worden door een gelijkwaardig voordeel mits een 
ondernemingsCAO gesloten op uiterlijk 15.01.2022. 
- In ondernemingen zonder vakbondsafvaardiging die geen CAO sluiten, is de goedkeuring 
van het paritair comité nodig.

111.02 Ambachtelijke metaalbewerking CAO

- Coronapremie van 300 EUR voor werknemers in dienst op 30.11.2021. Voor 
ondernemingen met bedrijfswinst (code 9901) voor het boekjaar 2020, te verhogen met :

- 200 EUR wanneer de brutomarge van het boekjaar 2020 gelijk of groter is dan de 
gemiddelde bruto-marge over de boekjaren 2018 en 2019.

OF

- 100 EUR wanneer de brutomarge van het boekjaar 2020 maximaal 10% lager is dan de 
gemiddelde bruto-marge over de boekjaren 2018 en 2019.

Pro rata deeltijdse werknemers. Opting-out via ondernemings-cao mogelijk.

Niet van toepassing voor bedrijven :

- die bedrijfsverlies (code 9901) leden in de boekjaren 2019 en 2020 met een daling van de 
bruto marge van minimaal 10% in het boekjaar 2020 ten opzichte van de gemiddelde bruto 
marge over de boekjaren 2018 en 2019;

OF

- via aanvraag tot afwijkingsprocedure mits akkoord syndicale delegatie.



111.02 Ambachtelijke metaalbewerking CAO

- Verlenging aanvullende eindejaarspremie : 7,5 EUR/dag tijdelijke werkloosheid overmacht 
- corona, die niet gelijkgesteld is voor de toekenning eindejaarspremie.
- Max. 100 arbeidsdagen.
- Aanvullende vergoeding tijdelijke werkloosheid toegekend op ondernemingsniveau 
worden aangerekend op de aanvullende eindejaarspremie.

Niet van toepassing indien

- de onderneming de sectorale regeling van de eindejaarspremie niet toepast.

- op ondernemingsniveau afspraken over de gelijkstelling eindejaarspremie tijdelijke 
werkloosheid overmacht - corona.

Vanaf 1 oktober 2021 .

112 Paritair comité voor het garagebedrijf CAO

- Toekenning ecocheques voor 125,00 EUR aan alle voltijds tewerkgestelde arbeiders. 
Referteperiode van 01.06.2021 tot 30.11.2021 . Deeltijdsen pro rata. Uitbetaling ten laatste 
op 15.12.2021.

Een ondernemings-CAO kan voorzien in een andere invulling van de koopkracht.

Vanaf 15 december 2021 .

116 paritair comité voor de scheikundige nijverheid Index A 2,00% - vorige lonen x 1,02

116
Nationaal (paritair comité voor de scheikundige 
nijverheid)

CAO

- Enkel van toepassing voor niet-geconventioneerde ondernemingen: toekenning van een 
coronapremie (waarderingspremie) van 200 EUR aan alle werknemers in dienst op 
01.11.2021.

Referteperiode loopt van 01.01.2021 tot en met 31.12.2021. Pro rata arbeidsregime tijdens 
de referteperiode. Pro rata effectieve prestaties en gelijkgestelde afwezigheden over de 
referteperiode.

Aanrekening van premies die reeds expliciet werden toegekend in het kader van corona in 
2021 is mogelijk.

Toekenning uiterlijk op 31.12.2021.



116
Nationaal (paritair comité voor de scheikundige 
nijverheid)

CAO S

- CAO-verhoging minimumaanvangsuurloon en minimumuurloon vanaf 12 maanden 
anciënniteit met 0,10 EUR (in stelsel 40 u/week) voor arbeiders die aan schaalloon worden 
betaald

De indexaanpassing dient toegepast na de CAO-verhoging.

116
Nationaal (paritair comité voor de scheikundige 
nijverheid)

index A 2,00% - vorige lonen x 1,02

116
Kunstofverwerkende ondernemingen in West-vlaanderen 
(paritair comité voor de scheikundige nijverheid)

index A 2,00% - vorige lonen x 1,02

116
kunstofverwerkende ondernemingen in Limburg (paritair 
comité voor de scheikundige nijverheid)

index A 2,00% - vorige lonen x 1,02

116
Vernis- en verfindustrie (paritair comité voor de scheikundige 
nijverheid)

index A 2,00% - vorige lonen x 1,02

118 paritair comité voor de voedingsnijverheid CAO

- Toekenning jaarlijkse brutopremie van 55,00 EUR volgens de modaliteiten van de 
eindejaarspremie (in december of bij uit dienst). Niet van toepassing indien een enveloppe 
van 0,2 % van de loonmassa werd toegekend in een gelijkwaardig voordeel via 
ondernemings-cao gesloten voor 25.12.2017.

118 paritair comité voor de voedingsnijverheid CAO

- Toekenning coronapremie van 150 EUR. Enkel voor ondernemingen met winst in het 
laatst afgesloten boekjaar(bedrijfsresultaat EBIT overeenkomend met code 9901 in de 
jaarrekening). Uiterlijk 31.12.2021 toe te kennen.

Referteperiode : 01.01.2020 - 31.12.2020. Volgens de toekenningsmodaliteiten 
eindejaarspremie. Pro rata deeltijdse werknemers.

119 paritair comité voor de handel in voedingswaren CAO

-Jaarlijkse premie 112,20 EUR indien tewerkgesteld gedurende het volledige jaar 2021. Te 
proratiseren in functie van de geleverde prestaties per volledige maand. Deeltijdsen pro 
rata. Uitbetaling in de tweede helft van de maand december 2021. Niet van toepassing 
indien gelijkaardige voordelen effectief werden toegekend in de loop van het jaar 2021. 
(looncode 3255)

Vanaf 15 december 2021 .



119 paritair comité voor de handel in voedingswaren CAO

- Toekenning éénmalige brutopremie van 130 EUR aan de werknemers in dienst op 
31.10.2021. Deeltijdsen pro rata. Pro rata het aantal maanden onder contract in 2021. 
Uitbetaling tegelijk met de eindejaarspremie.

Omzetting mogelijk via bedrijfsakkoord in sectoraal voorziene voordelen of een ander 
gelijkwaardig voordeel.

119 paritair comité voor de handel in voedingswaren CAO

- Toekenning coronapremie. Het bedrag varieert naargelang:
- het aantal werknemers met een arbeidsovereenkomst op het moment van de betaling van 
de premie; en
- de bedrijfswinst (code 9901) in 2019 en 2020.
Enkel voor werknemers in dienst op 29.10.2021. Referteperiode 01.04.2020 - 31.03.2021: 
pro rata aantal maanden onder contract. Deeltijdse werknemers pro rata.

Werknemers in dienst na 31.03.2021 hebben geen recht.

Uitbetaling samen met de eindejaarspremie 2021.

Niet van toepassing op:

119.03 Slagerijen CAO

- Jaarlijkse premie 112,20 EUR indien tewerkgesteld gedurende het volledige jaar 2021. Te 
proratiseren in functie van de geleverde prestaties per volledige maand. Deeltijdsen pro 
rata. Uitbetaling in de tweede helft van de maand december 2021. Niet van toepassing 
indien gelijkaardige voordelen effectief werden toegekend in de loop van het jaar 2021. 
(looncode 3255)

Vanaf 15 december 2021 .

119.03 Slagerijen CAO

- Toekenning éénmalige brutopremie van 130 EUR aan de werknemers in dienst op 
31.10.2021. Deeltijdsen pro rata. Pro rata het aantal maanden onder contract in 2021. 
Uitbetaling tegelijk met de eindejaarspremie.

Omzetting mogelijk via bedrijfsakkoord in sectoraal voorziene voordelen of een ander 
gelijkwaardig voordeel.

119.03 Slagerijen CAO

- Toekenning coronapremie. Het bedrag varieert naargelang:
- het aantal werknemers met een arbeidsovereenkomst op het moment van de betaling van 
de premie; en
- de bedrijfswinst (code 9901) in 2019 en 2020.
Enkel voor werknemers in dienst op 29.10.2021. Referteperiode 01.04.2020 - 31.03.2021: 
pro rata aantal maanden onder contract. Deeltijdse werknemers pro rata.

Werknemers in dienst na 31.03.2021 hebben geen recht.

Ui b li    d  i d j i  2021



119.04 handel bieren en drinkwaters CAO

- Jaarlijkse premie 112,20 EUR indien tewerkgesteld gedurende het volledige jaar 2021. Te 
proratiseren in functie van de geleverde prestaties per volledige maand. Deeltijdsen pro 
rata. Uitbetaling in de tweede helft van de maand december 2021. Niet van toepassing 
indien gelijkaardige voordelen effectief werden toegekend in de loop van het jaar 2021. 
(looncode 3255)

Vanaf 15 december 2021 .

119.04 handel bieren en drinkwaters CAO

- Toekenning éénmalige brutopremie van 130 EUR aan de werknemers in dienst op 
31.10.2021. Deeltijdsen pro rata. Pro rata het aantal maanden onder contract in 2021. 
Uitbetaling tegelijk met de eindejaarspremie.

Omzetting mogelijk via bedrijfsakkoord in sectoraal voorziene voordelen of een ander 
gelijkwaardig voordeel.

119.04 handel bieren en drinkwaters CAO

- Toekenning coronapremie. Het bedrag varieert naargelang:

- het aantal werknemers met een arbeidsovereenkomst op het moment van de betaling van 
de premie; en

- de bedrijfswinst (code 9901) in 2019 en 2020.

Enkel voor werknemers in dienst op 29.10.2021. Referteperiode 01.04.2020 - 31.03.2021: 
pro rata aantal maanden onder contract. Deeltijdse werknemers pro rata.
Werknemers in dienst na 31.03.2021 hebben geen recht.
Uitbetaling samen met de eindejaarspremie 2021.
Niet van toepassing op:
- de ondernemingen met < 50 werknemers met een negatieve bedrijfswinst in 2019 en/of 
2020; en
- de ondernemingen met 50 werknemers of meer met een negatieve bedrijfswinst in 2020.

124 paritair comité voor het bouwbedrijf CAO A 0,40% - CAO-verhoging per categorie (0,4 %)



124 paritair comité voor het bouwbedrijf CAO

- Toekenning van een coronapremie van 150 EUR. Deze premie wordt verhoogd met 150 
EUR voor ondernemingen die in 2020 geen verlies hebben gemaakt hebben (code 9901) op 
het niveau van de TBE.

Toekenning uiterlijk op 15.12.2021 aan arbeiders in dienst op het moment van de 
uitbetaling én die minstens één dag effectieve tewerkstelling hadden in het tweede 
kwartaal 2020.

Reeds betaalde coronapremie op ondernemingsniveau wordt in mindering gebracht.

Behoud van de mogelijkheid voor de onderneming om een hogere coronapremie toe te 
kennen (in totaal max. 500 EUR).

124 paritair comité voor het bouwbedrijf CAO

- Eenmalige toekenning ecocheques voor 130 EUR aan arbeiders die in de periode van 
01.01.2021 tot en met 15.12.2021 minstens één verloonde of gelijkgestelde dag hebben bij 
een werkgever uit PC 124.00.

Ondernemingen die reeds het maximumbedrag van 250 EUR toekennen aan ecocheques 
moeten een gelijkwaardig voordeel toekennen.

Toekenning op uiterlijk 15.12.2021.

125.01 paritair subcomité voor de bosontginningen CAO A
- CAO-verhoging 0,4 % met een minimum van 0,06 EUR (in stelsel 38u/week). De CAO-
verhoging van 0,4 % geldt ook voor de vaste premies.

125.01 paritair subcomité voor de bosontginningen CAO
- Toekenning coronapremie van 125 EUR aan arbeiders in dienst op 30.11.2021. 
Referteperiode van 01.12.2020 en 30.11.2021. Pro rata effectieve prestaties en 
gelijkgestelde dagen en deeltijdsen pro rata in de referteperiode.

126 paritair comité voor de stoffering en de houtbewerking CAO

-Arbeiders: Toekenning coronapremie van 300 EUR. Referteperiode van 01.11.2020 tot en 
met 31.10.2021.

Pro rata voor : deeltijdse tewerkstelling indien < 4/5de en in functie van het aantal 
maanden in dienst indien minder dan 6 maanden. Toekenning op uiterlijk 31.12.2021. Op 
ondernemingsniveau is een gunstigere regeling mogelijk.
- Deze premie van 300 EUR (verhoogd met de patronale bijdragen) is terugvorderbaar bij 
het Fonds.
- Vanaf 31 december 2021 .



126.200
paritair comité voor de stoffering en de houtbewerking 
(VOOR DE BEDIENDEN !!)

CAO

- Bedienden :
Enkel van toepassing op werkgevers:
- wiens arbeiders aangesloten zijn bij een sectoraal aanvullend pensioen voor arbeiders en
- wiens bedienden in dezelfde ondernemingsactiviteit geen of ongunstiger pensioenregeling 
hebben en waarvoor geen subsectorale CAO aanvullend pensioen van toepassing is die 
gelijkwaardig is aan deze van de arbeiders.

Niet van toepassing op bedienden betaald aan barema (+ verrekening pro rata boven 
barema): Tijdelijke jaarpremie gelijk aan het maandloon november 2021 x 15,31% voor 
bedienden in dienst op 1/9/2019.

Referteperiode januari 2021 tot december 2021. Pro rata effectieve en gelijkgestelde 
dagen.

Betaalbaar in december 2021.

126 paritair comité voor de stoffering en de houtbewerking CAO A 0,40% - arbeiders : CAO-verhoging 0,4 % (inclusief premies)

130
paritair comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en 
dagbladbedrijf

Index M 2,00% - vorige lonen x 1,02

130
Drukkerijen (uitgezonderd dagbladen) (paritair comité voor 
het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf)

Index M 2,00% - vorige lonen x 1,02

130
Dagbladen (paritair comité voor het drukkerij-, grafische 
kunst- en dagbladbedrijf)

- vorige lonen x 1,02
- Vanaf maandag 13/12/2021

132
paritair comité voor de ondernemingen van technische land- 
en tuinbouwwerken

CAO

- Toekenning éénmalige premie van maximum 250,00 EUR netto aan alle voltijds 
tewerkgestelde arbeiders.
- In de vorm van ecocheques, invoering of verhoging werkgeversbijdragen maaltijdcheques, 
cadeaucheques of een combinatie ervan.
- Referteperiode van 01.12.2020 tot 30.11.2021.
- Deeltijdsen pro rata.
-Vanaf 31 december 2021 .

132
paritair comité voor de ondernemingen van technische land- 
en tuinbouwwerken

CAO

- Toekenning coronapremie van 250 EUR op uiterlijk 31.12.2021. De coronapremie wordt 
toegekend onder de vorm van elektronische consumptiecheques.

Referteperiode 01.12.2020 tot en met 30.11.2021. Pro rata onvolledige prestaties tijdens 
de referteperiode. Pro rata deeltijdsen.

Mogelijkheid tot verhoging van de coronapremie op ondernemingsniveau (tot max. 500 
EUR).



136 papier- en kartonbewerking CAO

- Coronapremie van 200 EUR voor werknemers die gewerkt hebben tijdens de periode 
13.03.2020 - 30.06.2021. Deeltijdsen pro rata. Niet-recurrente financiële voordelen 
toegekend vanaf 13.03.2020 n.a.v. de coronacrisis worden in mindering gebracht. Niet van 
toepassing op de ondernemingen die een tussenkomst FBZ genoten voor de gelijkstelling 
van tijdelijke werkloosheid overmacht corona voor de eindejaarspremie 2020.
Niet van toepassing op ondernemingen met ondernemingsakkoord gesloten op uiterlijk 
17.12.2021 en neergelegd op uiterlijk 31.12.2021 over de loonnorm van 0,4 %, de retro-
activiteit en de coronapremie.

140.01
vlaamse Vervoermaatschappij (VVM) - geregeld vervoer 
(autobussen en autocars)

Index - index voorschot eindejaarspremie

140.01
speciale autobusdiensten - bijzonder geregeld vervoer 
(autobussen en autocars)

index - index voorschot eindejaarspremie

140.01 autocars - ongeregeld vervoer (autobussen en autocars) index - index voorschot eindejaarspremie

140.01 garagepersoneel (autobussen en autocars) CAO

- Toekenning ecocheques voor 125,00 EUR aan alle voltijds tewerkgestelde arbeiders. 
Referteperiode van 01.06.2021 tot 30.11.2021. Deeltijdsen pro rata. Uitbetaling op 
15.12.2021.

Vanaf 15 december 2021 .

140.02 rijdend personeel - taxichauffeurs (TAXI's) index S 2,00%
-Taxichauffers: vorige vergoeding voor gebrek aan voertuigen en gewaarborgd gemiddeld 
uurloon x 1,02

140.03
rijdend personeel (wegvervoer en logistiek voor rekening van 
derden)

CAO

- Aan de arbeiders die op 31 december 2021 ononderbroken 6 maanden loon genieten in 
de onderneming, toekenning van een eenmalige geschenk in speciën of in de vorm van 
geschenkencheques van 40 EUR ter gelegenheid van Nieuwjaar.

Ondernemingen die niet de mogelijkheid hebben het (totale) voorziene bedrag toe te 
kennen in geschenkcheques: toekenning van een ander gelijkwaardig voordeel van 40 EUR 
(of van het saldo).

140.03
niet-rijdend personeel (wegvervoer en logistiek voor rekening 
van derden)

CAO

-Voor het niet-rijdend personeel en het garagepersoneel: ondernemingen die op 
01.01.2016 geen maaltijdcheques en geen ecocheques toekennen: toekenning ecocheques 
voor 200,00 EUR aan alle voltijds tewerkgestelde arbeiders. Referteperiode van 01.01.2021 
tot 31.12.2021. Deeltijdsen pro rata. Uitbetaling ecocheques ten laatste op 31.12.2021.

Vanaf 31 december 2021 .



140.03
niet-rijdend personeel (wegvervoer en logistiek voor rekening 
van derden)

CAO

- Aan de arbeiders die op 31 december 2021 ononderbroken 6 maanden loon genieten in 
de onderneming, toekenning van een eenmalige geschenk in speciën of in de vorm van 
geschenkencheques van 40 EUR ter gelegenheid van Nieuwjaar.

Ondernemingen die niet de mogelijkheid hebben het (totale) voorziene bedrag toe te 
kennen in geschenkcheques: toekenning van een ander gelijkwaardig voordeel van 40 EUR 
(of van het saldo).

140.03
Garagepersoneel (wegvervoer en logistiek voor rekening van 
derden)

CAO

- Voor het niet-rijdend personeel en het garagepersoneel: ondernemingen die op 
01.01.2016 geen maaltijdcheques en geen ecocheques toekennen: toekenning ecocheques 
voor 200,00 EUR aan alle voltijds tewerkgestelde arbeiders. Referteperiode van 01.01.2021 
tot 31.12.2021. Deeltijdsen pro rata. Uitbetaling ecocheques ten laatste op 31.12.2021.

Vanaf 31 december 2021 .

140.03
Garagepersoneel (wegvervoer en logistiek voor rekening van 
derden)

CAO

- Aan de arbeiders die op 31 december 2021 ononderbroken 6 maanden loon genieten in 
de onderneming, toekenning van een eenmalige geschenk in speciën of in de vorm van 
geschenkencheques van 40 EUR ter gelegenheid van Nieuwjaar.

Ondernemingen die niet de mogelijkheid hebben het (totale) voorziene bedrag toe te 
kennen in geschenkcheques: toekenning van een ander gelijkwaardig voordeel van 40 EUR 
(of van het saldo).

140.04 paritair subcomité voor de grondafhandeling op luchthavens CAO

- Toekenning ecocheque of geschenkcheque 35,00 EUR. Uitbetaling ten laatste op 
31.12.2021.

Vanaf 31 december 2021 .

140.04 paritair subcomité voor de grondafhandeling op luchthavens CAO
- Coronapremie van 1,65 EUR/gewerkte dag in de periode van 01.03.2020 - 31.05.2021 
voor werknemers in dienst op het moment van uitbetaling (uiterlijk 15.12.2021). 
Totaalbedrag maximum 500 EUR.

140.04 paritair subcomité voor de grondafhandeling op luchthavens CAO
- Toekenning eenmalige ecocheque van 50 EUR (of gelijkwaardig voordeel). Uitbetaling ten 
laatste op 15.12.2021. Op de datum van de uitbetaling moet de werknemer in dienst zijn én 
minstens 6 maanden anciënniteit hebben.

140.05 paritair subcomité voor de verhuizing index A 3,22%

-vorige lonen x 1,0322
- vorige verblijfs- en verwijderingsvergoeding x 1,0322
- aanpassing flexibiliteitspremie
- niet voor het garagepersoneel



142.04
paritair subcomité voor de terugwinning van allerlei 
producten

CAO

- Toekenning coronapremie op uiterlijk 31.12.2021.

Het bedrag varieert in functie van het aantal dagen DMFA code 1 in de referteperiode 
01.03.2020 tot en met 31.05.2021.

Verrekening met de reeds betaalde premie (netto-resultaat) op ondernemingsniveau in 
2021 ter compensatie van de extra inspanningen ingevolge de COVID-19 crisis.

143 paritair comité voor de zeevisserij CAO

- Coronapremie van 260 EUR voor de werknemer tewerkgesteld in de pakhuizen en in 
dienst op 30 november 2021 en er minstens 80 effectief gewerkte dagen zijn in de 
referteperiode van 1 maart 2020 tot 30 juni 2021. Pro rata deeltijdse werknemers.

Vanaf 1 december 2021 .

144 paritai comité voor de landbouw CAO

- berekening, bestelling en coördinatie gebeurt door het sociaal Fonds 
Toekenning ecocheques voor 250,00 EUR aan alle voltijds tewerkgestelde arbeiders. 
Referteperiode van 01.07.2020 tot 30.06.2021. Deeltijdsen pro rata. Uitbetaling in 
december 2021, samen met de eindejaarspremie.

Indien het totaal bedrag kleiner is dan 10 EUR wordt dit bedrag, verhoogd met 50%, 
toegevoegd aan het loon. De werkgever kan jaarlijks vóór 15 oktober aan het sociaal fonds 
laten weten dat hij toch opteert voor ecocheques

Een ondernemings-CAO kan voorzien in een andere invulling van de koopkracht. Het 
Sociaal Fonds moet van deze omzetting op de hoogte worden gebracht vóór 15.10.2021 (bij 
omzetting voor 2021).

Niet van toepassing voor het seizoen- en gelegenheidspersoneel.

144 paritai comité voor de landbouw CAO

- Enkel voor ondernemingen waarvan de hoofdactiviteit bestaat uit de vlasteelt, de 
hennepteelt, de eerste verwerking van vlas en/of hennep:

Toekenning ecocheques voor 250,00 EUR aan alle voltijds tewerkgestelde arbeiders die 
gedurende de ganse referteperiode gewerkt hebben. Deeltijdsen pro rata. Uitbetaling in 
december 2021.

Niet van toepassing voor het seizoen- en gelegenheidspersoneel.



144 paritai comité voor de landbouw CAO
- Coronapremie van 150 EUR voor vast werknemers onder de vorm van elektronische 
consumptiecheques. Pro rata voor werknemers die onderbroken of deeltijds werkten. 
Berekening en bestelling via het Fonds. Toekenning uiterlijk 31 december 2021.

145 paritair comité voo het tuinbouwbedrijf CAO

- berekening, bestelling en coördinatie gebeurt door het sociaal Fonds 
Toekenning ecocheques voor 250,00 EUR aan alle voltijds tewerkgestelde arbeiders. 
Referteperiode van 01.07.2020 tot 30.06.2021. Deeltijdsen pro rata. Uitbetaling in 
december 2021, samen met de eindejaarspremie.

Indien het totaal bedrag kleiner is dan 10 EUR wordt dit bedrag, verhoogd met 50%, 
toegevoegd aan het loon. De werkgever kan jaarlijks vóór 15 oktober aan het sociaal fonds 
laten weten dat hij toch opteert voor ecocheques

Een ondernemings-CAO kan voorzien in een andere invulling van de koopkracht. Het 
Sociaal Fonds moet van deze omzetting op de hoogte worden gebracht vóór 15.10.2021 (bij 
omzetting voor 2021).

Niet van toepassing voor het seizoen- en gelegenheidspersoneel.

145.01 / 145.03 
/ 145. 05 / 

145.06 / 145.07
paritair comité voo het tuinbouwbedrijf CAO

-Coronapremie van 150 EUR voor vast werknemers onder de vorm van elektronische 
consumptiecheques. Pro rata voor werknemers die onderbroken of deeltijds werkten. 
Berekening en bestelling via het Fonds. Toekenning uiterlijk 31 december 2021.

145.04 Inplanten en onderhoud van parken en tuinen CAO
- Coronapremie van 175 EUR onder de vorm van elektronische consumptiecheques. 
Berekend et besteld door het Fonds. Toekenning uiterlijk 31 december 2021.

146 paritair comité voor het bosbouwbedrijf CAO A 0,40%
- CAO-verhoging 0,4 %

Vanaf 1 december 2021 .



146 paritair comité voor het bosbouwbedrijf CAO
- Invoering kledijvergoeding.

Vanaf 1 december 2021 .

149,01
paritair subcomité voor de elektriciens : installatie en 
distributie

CAO

- Toekenning coronapremie van 300 EUR, te verhogen met 100 EUR voor ondernemingen 
zonder bedrijfsverlies (code 9901) in het boekjaar 2020 op het niveau van de TBE.

Toekenning aan arbeiders met een arbeidsovereenkomst op 30.11.2021 en met minstens 
één dag effectieve prestaties in het tweede kwartaal van 2020.

Pro rata tewerkstellingsbreuk op 30.11.2021.

Beperkte toerekening op een reeds toegekende coronapremie mogelijk.

Mogelijkheid tot verhoging van de coronapremie op ondernemingsniveau (in totaal max. 
500 EUR).

Toekenning op uiterlijk 15.12.2021.

149,01
paritair subcomité voor de elektriciens : installatie en 
distributie

CAO P 0,40%

- CAO-verhoging 0,4 %

Deze CAO-verhoging is niet van toepassing voor de reële lonen indien een 
ondernemingsCAO gesloten op uiterlijk 31.03.2022 een alternatieve invulling voorziet van 
de enveloppe van 0,4 % van de loonmassa.
- verhoging bestaanzekerheidsvergoeding

149.02 paritair subcomité voor het koetswerk CAO

- Toekenning ecocheques voor 125,00 EUR aan alle voltijds tewerkgestelde arbeiders. 
Referteperiode van 01.06.2021 tot 30.11.2021. Deeltijdsen pro rata. Betaling ten laatste op 
15.12.2021.

Een ondernemings-CAO gesloten vóór 01.10.2011 kan voorzien in een andere invulling van 
de koopkracht.

Ondernemingen die reeds een afwijking op het sectoraal systeem van ecocheques hebben, 
kunnen deze afwijking verlengen.

Vanaf 15 december 2021 .



200 aanvullend paritair comité voor de bedienden CAO

- Enkel van toepassing op werkgevers:
- wiens arbeiders aangesloten zijn bij een sectoraal aanvullend pensioen voor arbeiders en
- wiens bedienden in dezelfde ondernemingsactiviteit geen of ongunstiger pensioenregeling 
hebben en waarvoor geen subsectorale CAO aanvullend pensioen van toepassing is die 
gelijkwaardig is aan deze van de arbeiders.
Niet van toepassing op bedienden betaald aan barema (+ verrekening pro rata boven 
barema): Tijdelijke jaarpremie gelijk aan het maandloon november 2021 x 15,31% voor 
bedienden in dienst op 1/9/2019.

Referteperiode januari 2021 tot december 2021. Pro rata effectieve en gelijkgestelde 
dagen.

Betaalbaar in december 2021.

200 aanvullend paritair comité voor de bedienden CAO

- Eenmalige coronapremie toe te kennen door de ondernemingen :
- die een positieve bedrijfswinst (code 9901) behaald hebben in 2019 en 2020; EN
- waarbij er sprake is van een omzetstijging (code 70) of stijging van de brutomarge (code 
9900) met ten minsten 5% in 2020 ten opzichte van 2019.

De coronapremie wordt toegekend aan de werknemers in dienst op 30.11.2021 en 
bedraagt :
- 125 EUR in de omzet (code 70) of de brutomarge (code 9900) met ten minste 5% gestegen 
is in 2020 ten opzichte van 2019;
- 250 EUR in de omzet (code 70) of de brutomarge (code 9900) met ten minste 10% 
gestegen is in 2020 ten opzichte van 2019.
Pro rata voor deeltijdse werknemers.
De syndicale delegatie of bij gebrek hieraan de werknemers zullen uiterlijk 1512.2021 
schriftelijk geïnformeerd worden over de toekenning van de coronapremie.

200 aanvullend paritair comité voor de bedienden CAO A 0,40%

- CAO-verhoging 0,4 %.

Niet van toepassing voor de reële lonen voor bedienden die gelijkwaardige effectieve 
loonsverhogingen en/of andere voordelen op ondernemingsvlak krijgen in de periode 2021-
2022. Deze alternatieven moeten ook recurrent zijn vanaf uiterlijk 1/1/2023.

Ondernemingen met syndicale afvaardiging: een bedrijfsakkoord over het gelijkwaardig 
voordeel is vereist tegen uiterlijk 30 november 2021. Ondernemingen zonder syndicale 
afvaardiging: de werkgever informeert de bediende schriftelijk en individueel over de 
toepassing van het gelijkwaardig voordeel tegen uiterlijk 30 november 2021.

Niet van toepassing voor het GGMMI.



201 paritair comité voor de zelfstandige kleinhandel index A 2,00% - vorige lonen x 1,02

201 paritair comité voor de zelfstandige kleinhandel CAO

- Toekenning eenmalige brutopremie van 56 EUR aan alle voltijdse werknemers in dienst op 
30.11.2021. Deeltijdsen pro rata.

Uitbetaling samen met de eindejaarspremie.

201 paritair comité voor de zelfstandige kleinhandel CAO

- Toekenning coronapremie aan werknemers in dienst op 30.11.2021. De coronapremie 
bedraagt:

Voor bedrijven die zowel in 2019 als in 2020 een positieve bedrijfswinst (code 9901) 
hebben gekend:

- 300 EUR voor werknemers van algemene voedingswinkels en supermarkten;

- 150 EUR voor werknemers van andere ondernemingen of deelsectoren.

Voor bedrijven die alleen in 2020 een positieve bedrijfswinst hebben gekend:

- 150 voor werknemers van algemene voedingswinkels en supermarkten;

- 75 EUR voor werknemers van andere ondernemingen of deelsectoren.

Pro rata effectieve en gelijkgestelde prestaties in de referteperiode van 01.12.2020 tot 
30.11.2021. Pro rata in functie van het contractuele arbeidsregime.

Reeds toegekende coronapremie op ondernemingsniveau wordt in mindering gebracht.

Schriftelijke communicatie door de werkgever aan de syndicale afvaardiging (of bij gebrek 
hieraan, de werknemers) omtrent de toekenning van de premie uiterlijk op 31.12.2021.

202
paritair comité voor de bedienden uit de kleinhandel in 
voedingswaren

CAO
- Jaarlijkse brutopremie 148,74 EUR. Te proratiseren in functie van de geleverde prestaties 
per volledige maand. Deeltijdsen pro rata. Uitbetaling in december 2021.



202
paritair comité voor de bedienden uit de kleinhandel in 
voedingswaren

CAO

- Coronapremie van 500 EUR voor werknemers met een arbeidsovereenkomst op 
30.09.2021 en op het moment van uitbetaling. Voor werknemers van de bedrijven Match 
en Mestdagh bedraagt de coronapremie 200 EUR.

Voor deeltijdse werknemers pro rata effectieve en gelijkgestelde uren tussen 01.01.2021 - 
31.10.2021.

Uitbetaling samen met eindejaarspremie 2021.

202
paritair comité voor de bedienden uit de kleinhandel in 
voedingswaren

CAO
- Toekenning éénmalige brutopremie van 70 EUR aan alle voltijdse werknemers met een 
arbeidsovereenkomst op 30.09.21. Deeltijdsen pro rata. Uitbetaling samen met de 
eindejaarspremie in december 2021.

202
paritair comité voor de bedienden uit de kleinhandel in 
voedingswaren

Index A 1,00% - vorige lonen x 1,01

202.01
paritair subcomité voor de middelgrote 
levensmiddelenbedrijven

index A 2,00% - vorige lonen x 1,02

207
paritair comité voor de bedienden uit de scheikundige 
nijveheid

index A 2,00%
- vorige lonen x 1,02
- enkel voor functies opgenomen in de functieclassificatie

207
paritair comité voor de bedienden uit de scheikundige 
nijveheid

CAO S

- CAO-verhoging 17,333 EUR voor de minimum ervaringsmaandlonen

Enkel voor bedienden met functies opgenomen in de functieclassificatie.

De indexaanpassing dient toegepast na de CAO-verhoging.

207
kunststofverwerkende ondernemingen in West-vlaanderen 
(paritair comité voor de bedienden uit de scheikundige 
nijverheid)

index A 2,00%
- Vorige lonen x 1,02

Enkel voor functies opgenomen in de functieclassificatie.

209
paritair comité voor de bedienden der 
metaalfabrikatennijverheid

CAO

- Forfaitaire bruto retroactiviteitspremie : 200 EUR aan werknemers in dienst op 
30.11.2021. Pro rata deeltijdsen. Te betalen in december 2021. Enkel voor gebaremiseerde 
en baremiseerbare bedienden.

Deze premie kan vervangen worden door een gelijkwaardig voordeel mits een 
ondernemingsCAO gesloten op uiterlijk 15.01.2022. In ondernemingen zonder 
vakbondsafvaardiging die geen CAO sluiten, is de goedkeuring van het paritair comité 
nodig.



209
paritair comité voor de bedienden der 
metaalfabrikatennijverheid

CAO

- Coronapremie van 300 EUR voor werknemers in dienst op 30.11.2021.

Voor ondernemingen met bedrijfswinst (code 9901) voor het boekjaar 2020, te verhogen 
met :
- 200 EUR wanneer de brutomarge van het boekjaar 2020 gelijk of groter is dan de 
gemiddelde bruto-marge over de boekjaren 2018 en 2019.
OF
- 100 EUR wanneer de brutomarge van het boekjaar 2020 maximaal 10% lager is dan de 
gemiddelde bruto-marge over de boekjaren 2018 en 2019.
Enkel voor gebaremiseerde en baremiseerbare bedienden.
Pro rata deeltijdse werknemers. Opting-out via ondernemings-cao mogelijk.

Niet van toepassing voor bedrijven :

- die bedrijfsverlies (code 9901) leden in de boekjaren 2019 en 2020 met een daling van de 
bruto marge van minimaal 10% in het boekjaar 2020 ten opzichte van de gemiddelde bruto 
marge over de boekjaren 2018 en 2019;

OF

215
paritair comité voor de bedienden van het kleding- en 
confectiebedrijf

CAO

- Coronapremie van 200 EUR. Pro rata effectieve prestaties en gelijkgestelde afwezigheden 
in de periode van 01.11.2020 - 31.10.2021. Deeltijdsen pro rata. Toekenning uiterlijk op 
31.12.2021. Totale kost is recupereerbaar bij het Sociaal Fonds.

220 paritair comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid CAO

- Ondernemingen die buiten toepassingsgebied van het sociaal sectoraal aanvullend 
pensioen vallen: toekenning jaarlijkse brutopremie van 80,00 EUR.

Toekenning volgens de modaliteiten van de eindejaarspremie (in december of bij uit 
dienst).
NIET van toepassing voor ondernemingen wiens pensioentoezegging op 31.12.2015:
- minstens evenwaardig is aan de sectorale pensioentoezegging op 01.01.2016 en via cao 
ten laatste op 31.12.2015 een andere invulling hebben gegeven aan een enveloppe van 
0,3% van de loonmassa;
- niet evenwaardig is aan de sectorale pensioentoezegging op 01.01.2016 en de enveloppe 
van 0,3% van de loonmassa gebruikt hebben om hun pensioentoezegging op te trekken tot 
het niveau van de sector. Aan het eventuele SALDO van de enveloppe werd een andere 
invulling gegeven via cao ten laatste op 31.12.2015.

NIET van toepassing voor ondernemingen die deze premie hebben omgezet in een 
gelijkwaardig voordeel door een ondernemingsCAO tegen 31.12.2020.



220 paritair comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid CAO

- Toekenning coronapremie van 150 EUR. Enkel voor ondernemingen met winst in het 
laatst afgesloten boekjaar(bedrijfsresultaat EBIT overeenkomend met code 9901 in de 
jaarrekening). Uiterlijk 31.12.2021 toe te kennen.

Referteperiode : 01.01.2020 - 31.12.2020. Volgens de toekenningsmodaliteiten 
eindejaarspremie. Pro rata deeltijdse werknemers.

222
paritair comité voor de bedienden van de papier- en 
kartonbewerking

CAO

- Coronapremie van 200 EUR voor werknemers die gewerkt hebben tijdens de periode 
13.03.2020 - 30.06.2021. Deeltijdsen pro rata. Niet-recurrente financiële voordelen 
toegekend vanaf 13.03.2020 n.a.v. de coronacrisis worden in mindering gebracht. Niet van 
toepassing op de ondernemingen die een tussenkomst FBZ genoten voor de gelijkstelling 
van tijdelijke werkloosheid overmacht corona voor de eindejaarspremie 2020.
Niet van toepassing op ondernemingen met ondernemingsakkoord gesloten op uiterlijk 
17.12.2021 en neergelegd op uiterlijk 31.12.2021 over de loonnorm van 0,4 %, de retro-
activiteit en de coronapremie.

226
paritair comité voor de bedienden uit de indernationale 
handel, het vervoer en de logistiek

CAO

- Toekenning ecocheques voor 250,00 EUR per bediende. Referteperiode van 01.01.2021 
tot 31.12.2021. Uitbetaling in het begin van de maand december 2021.

Een ondernemingsakkoord gesloten vóór 31.10.2020 kan voorzien in een andere invulling 
van de koopkracht.

226
paritair comité voor de bedienden uit de indernationale 
handel, het vervoer en de logistiek

CAO

- Coronapremie van 40 EUR voor de bedienden op 23.11.2021 in

dienst en zes maanden ononderbroken (gewaarborgd) loon genoten in de periode van 
24.05.2021 - 23.11.2021.

Coronapremie van 250 EUR voor de bedienden op 23.11.2021 in dienst en in de 
referteperiode 1.03.2020 - 31.05.2021 minimaal 175 effectief gewerkte dagen. Pro rata 
voor deeltijdse werknemers. Het aantal effectief gewerkte dagen wordt ook prorata 
berekend in functie van het arbeidsregime.

Beide coronapremies zijn cumuleerbaar (= max. 290 EUR coronapremie).

De werkgevers die reeds een coronapremie, of ander gelijkwaardig voordeel in het kader 
van corona, hebben toegekend in 2021 kunnen deze verrekenen.



226
paritair comité voor de bedienden uit de indernationale 
handel, het vervoer en de logistiek

CAO A 0,40% - CAO-verhoging 0,4% van de barema's, de werkelijke wedden en de bedrijfsweddeschalen.

227 paritair comité voor de audiovisuele sector CAO

- Toekenning jaarlijkse premie van 270,61 EUR aan alle voltijds tewerkgestelde bedienden 
gedurende het volledige kalenderjaar. Referteperiode van 01.01.2021 tot 31.12.2021. 
Deeltijdsen pro rata. Uitbetaling samen met het loon van december 2021. (Uiterlijk 
13.01.2022 voor werknemers tewerkgesteld gedurende een onvolledig kalenderjaar, 
volgens toekenning- en berekening van de jaarlijkse premie.)

NIET van toepassing indien loonsverhogingen en/of andere voordelen (aanvullend 
pensioen, eco-cheques of maaltijdcheques) gelijkwaardig volgens bedrijfseigen 
modaliteiten werd toegekend. Bij omzetting moest dit vóór 31.03.2016 gemeld zijn aan de 
federatie.

302 paritair comité voor het hotelbedrijf CAO

- Toekenning ecocheques voor 250,00 EUR aan alle voltijds tewerkgestelde werknemers. 
Referteperiode van 01.12.2020 tot 30.11.2021. Deeltijdsen en gelegenheidswerknemers 
pro rata. Ecocheques minder dan 10 EUR kunnen vervangen worden door een 
loonsverhoging, gelijk aan het toe te kennen bedrag van de ecocheques + 50%.

Via een overeenkomst op ondernemingsniveau, gesloten uiterlijk vóór 31.12.2021, kan 
bepaald worden de ecocheques te vervangen door de invoering van maaltijdcheques of de 
verhoging van de werkgeverstussenkomst in de maaltijdcheques, of de toekenning van een 
gelijkwaardig voordeel op ondernemingsniveau.

Niet voor studenten voor wie de RSZ-solidariteitsbijdragen gelden.

311 paritair comité voor de grote kleinhandelszaken CAO

-Coronapremie van 250 EUR voor werknemers met een arbeidsovereenkomst op 
30.09.2021 en op het moment van uitbetaling. Enkel toe te kennen door de 
ondernemingen die zowel in 2019 als in 2020 een positieve bedrijfswinst (code 9901) 
hebben gekend.

Voor deeltijdse werknemers pro rata effectieve en gelijkgestelde uren tussen 01.01.2021 - 
31.10.2021

Uitbetaling samen met de eindejaarspremie 2021.



311 paritair comité voor de grote kleinhandelszaken CAO
-Toekenning éénmalige brutopremie van 70 EUR aan alle voltijdse werknemers met een 
arbeidsovereenkomst op 30.09.21. Deeltijdsen pro rata. Uitbetaling samen met de 
eindejaarspremie in december 2021.

313 paritair comité voor de apotheken en tarificiatiediensten CAO

- Toekenning jaarlijkse premie van 176,00 EUR bruto aan alle voltijds tewerkgestelde 
werknemers. Pro rata het aantal dagen. Deeltijdsen pro rata. Niet voor studenten. Niet van 
toepassing indien een nieuw evenwaardig voordeel is bepaald bij bedrijfsakkoord gesloten 
voor 01.07.2021. (looncode 3253)

313 paritair comité voor de apotheken en tarificiatiediensten CAO

- Toekenning jaarlijkse premie van 125,00 EUR bruto aan alle voltijds tewerkgestelde 
werknemers. Pro rata het aantal dagen. Deeltijdsen pro rata. Niet voor studenten. Niet van 
toepassing indien een nieuw evenwaardig voordeel is bepaald bij bedrijfsakkoord gesloten 
voor 01.07.2021. (looncode 3253)

313 paritair comité voor de apotheken en tarificiatiediensten CAO

- Toekenning jaarlijkse premie van 109,24 EUR bruto aan alle voltijds tewerkgestelde 
werknemers. Pro rata het aantal dagen. Deeltijdsen pro rata. Niet voor studenten. Niet van 
toepassing indien een nieuw evenwaardig voordeel is bepaald bij bedrijfsakkoord gesloten 
voor 01.07.2021. (looncode 3253)

314
paritair comité voor het kappersbedrijf en de 
schoonheidszorgen

index A 2,00% -vorige lonen x 1,02

319
paritair comité voor de opvoedings- en 
huisvestingsinrichtingen en -dienstn

CAO

- Opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en diensten die erkend en/of gesubsidieerd zijn 
door de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest:

Jaarlijkse index voor het forfaitair gedeelte van de eindejaarstoelage. Bedrag voor 2021 is 
913,87 EUR (namelijk 399,37 EUR + 224,57 EUR + 289,93 EUR).

320 paritair comité voor de begrafenisondernemingen CAO

- Coronapremie van 250 EUR voor werknemers in dienst tijdens de referteperiode van 
01.01.2021 - 30.11.2021. Pro rata de contractuele arbeidstijd en de periode in dienst. De 
premie wordt uiterlijk met het loon van de maand december 2021 betaald.



329.01
paritair subcomité voor de socio-culturele sector van de 
Vlaamse Gemeenschap

CAO

- Indien de toepasselijke sectorale regelgeving dit bepaalt (CAO 22/06/2020):

Sectoren sociaal-cultureel werk, cultuur(spreiding), sportwerk, lokale diensteneconomie, 
beroepsopleiding, armoedebestrijding, inburgering, milieu- en natuurwerk:

jaarlijkse index voor het forfaitair gedeelte van de eindejaarstoelage. Bedrag voor 2021 is 
549,93 EUR.

Niet voor studenten en niet voor niet aan de RSZ onderworpen werknemers die 
occassioneel sociaal-cultureel werk verrichten.

329.01
paritair subcomité voor de socio-culturele sector van de 
Vlaamse Gemeenschap

CAO R

- Indien de toepasselijke sectorale regelgeving dit bepaalt (CAO 8/11/2021):

Sectoren sociaal-cultureel volwassenwerk; jeugdwerk; cultuur- en gemeenschapscentra, 
bibliotheekwerkvoorzieningen voor bijzondere doelgroepen; amateurkunsten; cultureel 
erfgoed; kunstenorganisaties; participatiebevordering; sportwerk:

Maandelijkse loontoeslag van 1,1% op de reële lonen.

Niet voor studenten en niet voor niet aan de RSZ onderworpen werknemers die 
occasioneel sociaal-cultureel werk verrichten.

Vanaf 1 januari 2021 .

329.01
socioprofessionele inschakeling in Brussel ( paritair 
subcomité voor de socio-culturele sector van de Vlaamse 
Gemeenschap)

CAO
- Voor alle werknemers in de Nederlandstalige organisaties voor socio-professionele 
inschakeling in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: jaarlijkse index voor het forfaitair 
gedeelte van de eindejaarstoelage. Bedrag voor 2021 is 366,35 EUR.

329.01
basiseducatie (paritair subcomité voor de socio-culturele 
sector van de Vlaamse Gemeenschap)

CAO
- Basiseducatie: jaarlijkse index voor het forfaitair gedeelte van de eindejaarstoelage. 
Bedrag voor 2021 is 827,26 EUR.

330.00 paritair comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten CAO

- Indien de toepasselijke sectorale regelgeving dit bepaalt: jaarlijkse index voor het 
forfaitair gedeelte van de eindejaarstoelage.

Bedrag voor 2021 in de federale en geregionaliseerde gezondheidssectoren is 366,35 EUR.



330.04 Paitair subcomité voor de residuaire instellingen CAO

- VLAAMSE GEMEENSCHAP - Ouderenzorg: Assistentiewoningen:
Jaarlijkse index voor het forfaitair gedeelte van de eindejaarstoelage. Bedrag voor 2021 is 
1.057,56 EUR.
- WAALS GEWEST - Ouderenzorg: Zelfstandige serviceflats:
Jaarlijkse index voor het forfaitair gedeelte van de eindejaarstoelage. Bedrag voor 2021 is 
366,35 EUR + 381,87 EUR (= totaal 748,22 EUR).
- Brussels hoofdstedelijk Gewest: Geregionaliseerde sectoren:
Bedrag voor 2021: Algemeen: 366,35 EUR
Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie: 366,35 EUR + 289,93 EUR = 656,28 EUR

331.00
paritair comité voor de Vlaamse welzijns- en 
gezondheidssector 

CAO
- (Vergunde kinderopvang met subsidies trap 2B)
-Jaarlijkse index voor het forfaitair gedeelte van de eindejaarstoelage (eindfase is nog niet 
van toepassing). Bedrag voor 2021 is 141,77 EUR.

333 paritair comité voor toeristische attracties CAO

- Ondernemingen die in 2016 reeds een eindejaarspremie van minstens 170 EUR 
toekenden: toekenning van een jaarlijkse brutopremie van 296,40 EUR (arbeiders) en 
338,75 EUR (bedienden). Deeltijdsen prorata. Uitbetaling in december 2021. Niet van 
toepassing indien gelijkwaardige effectieve verhogingen van het loon en/of andere (nieuwe 
of verhoogde) voordelen in 2015-2016 en/of 2017-2018 op ondernemingsniveau zijn 
toegekend.

333 paritair comité voor toeristische attracties CAO
- Voor ondernemingen die vóór 2016 geen eindejaarspremie of een eindejaarspremie van 
minder dan 170 EUR toekenden. Bedrag eindejaarspremie 2021: 359,92 EUR.

333 paritair comité voor toeristische attracties CAO

- Toekenning coronapremie van 75 EUR. Pro rata gepresteerde en gelijkgestelde dagen 
tussen 01.01.2021 en 31.10.2021. Reeds toegekende coronapremie op 
ondernemingsniveau kan aangerekend worden. Mogelijkheid voor ondernemingen om een 
hogere coronapremie te voorzien (in totaal maximum 500 EUR). Toekenning op uiterlijk 
31.12.2021.



333 paritair comité voor toeristische attracties CAO A 0,40%

- CAO-verhoging 0,4 %

Niet van toepassing op de reële lonen indien gelijkwaardige effectieve verhogingen van het 
loon en/of andere (nieuwe of verhoogde) voordelen voor 01.11.2021 op 
ondernemingsniveau zouden zijn toegekend door een beslissing van de werkgever of, voor 
de ondernemingen met een vertegenwoordiging van de werknemers, mits een akkoord met 
deze over de andere voordelen.

Vanaf 1 november 2021 .

333 paritair comité voor toeristische attracties CAO
- Aanpassing jongerenbarema's.

Vanaf 1 november 2021 .

333 paritair comité voor toeristische attracties CAO

- Ondernemingen met 50 werknemers of meer: verlenging voor onbepaalde duur van de 
toegekende voordelen van de onderhandelingsenveloppe van 250 EUR.

Vanaf 1 januari 2021 .

336.00 paritair comité voor de vrije beroepen CAO

- Eenmalige coronapremie toe te kennen door de ondernemingen :

- die een positieve bedrijfswinst (code 9901) behaald hebben in 2019 en 2020; EN

- waarbij er sprake is van een omzetstijging (code 70) of stijging van de brutomarge (code 
9900) met ten minsten 5% in 2020 ten opzichte van 2019.

De coronapremie wordt toegekend aan de werknemers in dienst op 30.11.2021 en 
bedraagt :
- 125 EUR in de omzet (code 70) of de brutomarge (code 9900) met ten minste 5% gestegen 
is in 2020 ten opzichte van 2019;
- 250 EUR in de omzet (code 70) of de brutomarge (code 9900) met ten minste 10% 
gestegen is in 2020 ten opzichte van 2019.

Pro rata voor deeltijdse werknemers.
De syndicale delegatie of bij gebrek hieraan de werknemers zullen schriftelijk geïnformeerd 
worden over de toekenning van de coronapremie.



337 aanvullend paritair comité voor de non-profitsector CAO

- Toekenning eindejaarspremie aan persoonlijke assistenten aangeworven in het kader van 
een persoonlijk assistentie-budget (PAB) of persoonsvolgend budget (PVB). Bedrag 2021 is 
647,90 EUR.

De uitbetaling van de eindejaarspremie voor het refertejaar 2021 zal gebeuren in het 
uitbetalingsjaar 2021.

Vanaf 31 december 2021 .
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